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Kārtība atbalsta stipendijas „Topošais profesionālis” piešķiršanai  
Nr. 12-2020/RTUAF-400 

 
 

Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, ņemot vērā SIA “Mikrotīkls” sniegto 
finansiālo atbalstu, izsludina kārtību atbalsta stipendijas „Topošais profesionālis” piešķiršanai ar mērķi 
atbalstīt studentus, kuri izsāk studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), ir uzrādījuši izcilas sekmes 
mācībās, tomēr nav pietiekams materiālais nodrošinājums studijām.  

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Stipendiju konkursā aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kuri uzsākuši 
studijas jebkuras RTU pamatstudiju programmas pirmajā kursā 2020./2021. studiju gadā un 
kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams. 

1.1. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā laika posmam no 
2020. gada septembra līdz 2021. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.  

2. Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum 
Vitae), ieskanēts atestāts par vidējo izglītību ar gala atzīmēm visos mācību priekšmetos, kā arī 
jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa, tajā norādot arī informāciju par savu ģimeni un 
tās materiālo stāvokli (vēlama arī izziņa no VSAA vai sociālā dienesta), kā arī motivāciju studēt 
izvēlētajā studiju programmā un nākotnes plānus izvēlētajā studiju jomā, nodibinājuma „Rīgas 
Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie 
„Atbalsta stipendijas “Topošais profesionālis”” līdz 2020. gada 15. septembrim (ieskaitot). 

3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pretendentiem 
pieprasīt papildu dokumentus. 
 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 
4.1. studenta vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā (kritērija vērtība - 0,4); 
4.2. studenta motivācija studēt RTU – motivācijas vēstules (stipendiju konkursa pirmajā kārtā) un 

klātienes intervijas (stipendiju konkursa otrajā kārtā) vērtējums (kritērija vērtība – 0,6). 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus, balstoties uz 4. punktā minētajiem 

kritērijiem un līdz 2020. gada 27. septembrim izvēlas ne vairāk kā 10 studentus, kuri iekļūst 
stipendiju konkursa otrajā kārtā. 

6. Priekšroka tiek dota studentiem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu studijām.  
 
 

7. Stipendiju konkursa otrajā kārtā pretendentam jāierodas uz klātienes interviju (intervijas laiks, 
vieta un datums tiks saskaņots ar katru pretendentu) un jāatbild uz stipendiju konkursa izvērtēšanas 
komisijas izvirzītajiem jautājumiem.  
7.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, ņemot vērā klātienes intervijas rezultātus, atkārtoti 

vērtē pretendentus, balstoties uz 4. punktā minētajiem kritērijiem, un izvēlas trīs, kuri saņems 
stipendiju pirmajam studiju gadam. 

 
8. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija 

8.1. Komisijas priekšsēdētājs  RTU Attīstības fonda pārstāvis  
8.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU Attīstības fonda pārstāvis 
8.3. Komisijas loceklis  RTU studiju departamenta pārstāvis 
8.4. Komisijas loceklis  SIA “Mikrotīkls” likumiskais vai pilnvarotais  

pārstāvis. 
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9. Citi noteikumi 

9.1. Šīs kārtības 8.4. punktā norādītā komisijas locekļa dalība un klātbūtne stipendiju konkursa 
izvērtēšanā nav obligāta un komisija ir lemttiesīga, ja stipendiju konkursa izvērtēšanā piedalās 
šīs kārtības 8.1. - 8.3.punktos minētās personas. 

9.2. Stipendijas saņēmējiem septembra stipendija tiks izmaksāta kopā ar oktobra stipendiju. 
9.3. Stipendiātiem ir pienākums pēc 2020./2021. st. g. ziemas eksāmenu sesijas, bet ne vēlāk kā 

līdz 2021. gada 10. februārim, iesniegt attiecīgā studiju gada pirmā semestra sekmju izrakstu, 
nosūtot to uz fonds@rtu.lv.  

9.4. Stipendiāta sekmes studijās tiek pārbaudītas ne retāk kā reizi semestrī. Balstoties uz stipendiāta 

sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja 

vidējā svērtā atzīme rudens sesijā ir zemāka par 7 ballēm, stipendijas piešķīrums stipendiātam 

tiek automātiski atcelts un stipendijas izmaksa - nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta. 

Šādā gadījumā stipendija tiek piešķirta nākamajam stipendiju konkursa pretendentam ranga 

kārtībā. 

9.5. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja studentam tiek noformēts akadēmiskais atvaļinājums. 

9.6. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas stipendijas saņemšanas 
periodā tiek pārtrauktas. 

9.7. Stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt  RTU Attīstības fonda labo slavu, pēc uzaicinājuma 
vismaz divas reizes studiju gada laikā iesaistoties sabiedriskā labuma aktivitātēs. 

9.8. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-400. 

 
 
Rīgā, 2020. gada 19. maijā 
 
 
Nodibinājuma  
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